
Denumirea societă ii ……………………………………………………….……ț

Adresa societă ii …………………………………….………….……….........…ț

CUI .............................. J.......................... Banca .......................................

Tel. ……………..… Fax …………….…. Email ……………………..………..

Societatea:  este / nu este membră ASR

Persoana de contact cu ASR din partea societă ii …..………………………ț

Prin prezenta solicităm înscrierea la cursul de:

 inginer  /  tehnolog  /   specialist  sudor  interna ional/european  peț
perioada ………………………………..a următorilor salaria i ai societă i:ț ț
……………………………………………………………………………………...

Persoanele respective vor participa la curs  în loca ia: ………………...……ț

E-mail participan i la curs: …………………………………………….……….. ț

Ata ăm pentru fiecare cursant copia C.I. i a diplomei de inginer / subinginer.ș ș

Plata taxei de participare la curs în valoare de ….……....… lei + TVA se va
face în contul ASR la BCR Timi oara, IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358ș
0001/lei.

Prin semnarea prezentului talon comandă fermă ne obligăm să achităm taxa
de participare la curs mai sus arătată, am luat cunoştinţă şi suntem de acord
cu  contractul,  condiţiile  de  participare  la  curs,  anexate  prezentului  (vezi
verso). 

Prezenta constituie comandă fermă.

Director general Director economic

…………………….                 …………………….

(semnătura i tampila)ș ș

Contract / 
Condi ii de participare la cursț

I. Obiectul i durata contractuluiș
Obiectul contractului constă în participarea la cursul de  inginer /  tehnolog /
 specialist  sudor  interna ional  /  european  organizat  de  ASR a  persoanelorț
consemnate în talonul de înscriere transmis anterior prezentului contract.
Durata contractului: ……………………………………….

II. Valoarea contractului:
Valoarea contractului este de ........................ + TVA. Plata se face prin OP (ordin
de  plată)  în  contul  IBAN  RO35RNCB02490320  4358  0001,  deschis  la  BCR
Timi oara. ș

III. Obliga iile păr ilorț ț :

A. Obliga iile ASR:ț
1.Organizarea  cursului  în  bune condi ii  în  loca ia  ................................,  înț ț
perioada  ………………………………  în  conformitate  cu  oferta  de  curs
respectiv cerin ele Ghidului IAB 252-r16, după cum urmează:ț

- suportul de curs se transmite cursan ilor la începerea cursului.ț
- înmânarea la finele cursului a unui Atestat de participare necesar înscrierii la
examinarea  finală  organizată  de ASR CertPers  SRL (Organismul  Na ional  deț
Calificare/Certificare al Personalului pentru Sudare), cu condiţia respectării  art.
B.3  din  prezentul  contract.  Taxa  de  examinare  este  în  valoare  de  2350  lei
(+tva)/cursant i se achită la SC ASR CertPers SRL până înainte cu 10 zile deș
perioada  desfă urării examenului.ș

B. Obliga iile beneficiarului:ț
1. Plata taxei de participare la curs se va efectua în termen de 15 zile de la

data emiterii facturii, înainte de începerea cursului; în cazul în care nu se
achită  factura  la  termenul  stipulat  în  prezentul  contract,  se  vor  percepe
penalită i  de  întârziere  în  cuantum  de  0,1%  pe  zi  calculate  la  valoareaț
debitelor restante; 

2. În  cazul  în  care  după  semnarea  contractului  i  începerea  cursuluiș
beneficiarul/cursantul  decide,  indiferent  de  motiv,  abandonarea  lui,
beneficiarul are obliga ia să plătească integral valoarea contractului conformț
Punct II al prezentului contract. 

3. Prezen a la curs este obligatorie conform Ghidului IAB 252-r16. Se admiteț
un maxim de 10% neprezentare la curs. În cazul unui număr mai mare de
absen e, cursantul respectiv nu va putea ob ine atestatul de participare careț ț
să permită accesul la examenul final.

Prezentul contract s-a încheiat prin semnarea talonului de înscriere la cursul de
 inginer /  tehnolog /  specialist sudor interna ional/european.ț

Data completării talonului: ….…………….…..

TALON DE ÎNSCRIERE

curs sept 2019 – mai 2020


